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posten,zoalskwel,neerslagentoestroming
vanuit beken,zullenechtereen belangrijker
aandeelindewaterbalans vandezemeren
krijgen.Doordegeringereaanvoervanwater
zullendeverblijftijden inWolderwijd en
Nuldernauw langerworden.

BalansenvoordeVeluwerandmcrcn: hetipomygemaal
Knardijkabvoorbeeld
R. RIJSDIJK, RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE IJSSELMEERGEBIED

Balansen zijn onmisbaarvoorhetbeheervan water. Datgeldt voorzowelwaterkwantiteitsbeheer
alswaterkwaliteitsbeheer. Metbehulpvan balansen wordtbelangrijkesysteemkennisopgedaan,die
significantemeerwaardeheef:voorhetwaterbeheer. VoordeVeluwerandmeren (Nuldernauw,
Wolderwijd, VeluwemeerenDrontermeer)zijn dergelijke balansenopgesteldoverdeperiode 1990tot
enmet 151517. InH,0 nr14/15ismßcgaan ophetnut vanbalansen voordeVeluwerandmeren.In
H^Our16/17zijn deberekeningen enresultaten beschreven.Inhetonderstaande worden achtereenvolgensdeejjecten vanhetdoorspoelen methetpompgemaal Knardijk endegevolgeuvoorliet
beheervan hetuit bedrijfhalenervan beschreven.Deresultatenzijn afkomstig van ecustudiedie
dooi'DHVisuitgevoerd,aangevuld metstelregelsvoorhet beheervan desluizen eneconomische
kernraden.
Doorspoelen isée'nvandemaatregelenom
dekwaliteitvandeVeluwerandmeren te
verbeteren.Water uit Flevoland wordtvia
gemaalLovinkuitgeslagen,omhetVeluwemeerenDrontermeerdoor tespoelen.Door
hetopenzettenvandeHardersluis ofhetin
bedrijfstellenvanpompstation Knardijk
wordenookWolderwijd enNuldernauw doorgespoeld.Geziendehuidige,goedewaterkwaliteit vandeVeluwerandmeren lijkt eendergelijkemaatregelnietmeernodig.Daarbij komt
datin2001,narealisatievaneennieuweoeververbinding,hetVeluwemeermethetWolderwijd inopenverbindingzalkomentestaan.
Pompstation Knardijk zaldanzijn functie
verliezen.

meer(directofindirect]debelangrijkste post
voordeanderedrieVeluwerandmeren.
Stoppenmetdoorspoelen viapompstation
Knardijk betekent nietsimpelwegstagnatie
vandewateruitwisseling tussenVeluwemeer
enWolderwijd.DeHardersluis zal,behalve
voordescheepvaart,ookmetenigeregelmaat
moetenwordengeopendomdepeilen inVeluwemeerenWolderwijd tehandhaven.Andere

Huidige waterkwaliteit
Dewaterkwaliteit indeVeluwerandmerenisdelaatstejarenenormverbeterd:dat
geldtvooralvoorfosfaat, chlorofyl-a enhet
doorzicht.Dedoorspoelingheeft voor
verschillendechemischeparameterseen
verdunnend effect (gehad).Voordestikstofconcentratiegeldtverdunningmetnamein
DrontermeerenNuldernauwenvoorde
fosfaatconcentratie metnameinVeluwemeer,
DrontermeerenNuldernauw.Inhetverleden
heeft doorspoelingmetcalciumrijkwater
geleid tot neerslagvanfosfaat, waardooreen
aanmerkelijke verlagingvande fosfaatconcentratie isgerealiseerd.Bijdehuidigelage
fosfaat-concentraties isditmechanisme niet
meervanbelang.Stoppen metdoorspoelen
vanWolderwijd enNuldernauw heeft vooral
consequenties voorhetNuldernauw:de
aanvoervannutriëntenrijk water uitde
SchuitenbeekenhetPuttergemaal wordt
belangrijker alsdoorspoelingnier langerzorgt
voorverdunningenuitspoelingviadeNijkerkersluis.
Huidig ecosysteem
Hetecosysteemheeft delaatstejareneen
positieveontwikkelingdoorgemaakt.Het
onderscheidt zichvandatvantienjaargeledendooreendichtebodembedekking met
waterplanten, aanzienlijk lagerealgendichthcden,aanwezigheid vandriehoeksmosselen
eneengevarieerdevissamenstelling. De
ontwikkeling vanwaterplanrcnendriehoeks-

PompstationKnardijk.

Huidige waterhuishouding
Indehuidigesituatiebestaatinhet
zomerhalfjaar eenpeilverschilvan5cmtussen
Wolderwijd enVeluwemeer.Bijbeschouwing
vandeVeluwerandmerenalséénsysteemis
hetuitslagwatcrvangemaalLovinkdebelangrijkste invoerpost opdewaterbalansenzijnde
Nijkerkersluis ende Roggebotsluisdebelangrijkste afvoerposten. Hetwatervanuitgemaal
LovinkisvangroteinvloedopdewaterhuishoudingvandeVeluwerandmeren.Voorhet
Veluwemeerishetwateruit deFlevopolderde
belangrijkste postindewaterbalans.Vanwege
dedoorspoelingishetwateruithetVeluweH2O
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mosselen heeft geleid tot forse toename van
het aantal watervogels.
Het doorspoelen isslechts één van de
uitgevoctde verbeteringsmaatregelen en de
effecten ervan zijn moeilijk te onderscheiden
van die van de ovetige maatregelen.
Deverwachte toename van nutriëntenconcentraties in Nuldernauw alsgevolg van
stopzetting van het doorspoelen kan leiden tot
hernieuwde algengroei en stagnatie van het
herstel ofzelfs degradatie van het ecosysteem
ter plaatse.

Gewenst beheer sluizen
Alshet pompstation Knardijk uit bedrijf
wordt genomen en de Hardersluis (vrijwel)
continu wordt geopend, kan met een doordacht sluisbeheer van deNijkerker- en Roggebotsluis toch een zekere doorspoeling van de
Veluwerandmeren plaatsvinden. Bij het
huidige beheer vandezesluizen zal het
belangrijkste deel van het water van gemaal
Lovink het Veluwemeer en het Drontermeer

den, het Wolderwijd/Nuldernauw daarentegen een variabele verblijftijd van 4tot 6 maanden.Alsdit gehandhaafd wordt, wordt het
succes van de nutriéntenverwijdering bestendigd. Met de doorstroming van het Wolderwijd/Nuldernauw en het Veluwemeer/Drontermeer wordt zorggedragen voor een (blijvend)goede waterkwaliteit en evenwichtige
ontwikkeling van het ecosysteem.
Voorwaarden en kanrtckcmiujeii
Het beheer van de sluizen en de peilbeheersing blijft binnen de bestaande procedures;
Desituatie zonder het pompgemaal, maar
met de oude oeververbinding, lijkt veel op
de huidige situatie.Alleen het spuien via
de Hardersluis zal vaker moeten gebeuren;
Alsdezelfde hoeveelheid water door de
Hardersluis zou gaan alser opgeteld doof

Nijkerkersluis.

doorspoelen, aangezien deHardersluis meer
weerstand biedt. Van invloed isook de heersende windrichting: incidenteel (bij noordelijke
of noordoostelijke windrichting) kan het
water ook het Wolderwijd in worden gestuwd.
Het gevaar bestaat dan dat met name in het
Nuldernauw fosfaatgehalten zullen toenemen,
vooralvanwege de fosfaatbelasting vanuit de
Schuitenbeek en Puttergemaal. Realisatie van
het project Delta Schuitenbeek zal naar
verwachting niet plaatsvinden vóór volgend
jaar. Voorkomen dient te worden dat de waterkwaliteit van het Nuldernauw verslechtert
door het stopzetten van de dootspoeling.
Wanneer doorspoeling van Wolderwijd en
vooral Nuldernauw gewenst is,dient de
Nijketkersluis te worden geopend en de
Roggebotsluis te worden gesloten. Zodoende
wordt een zuidelijke stroming opgewekt. Dit
isrealiseerbaar omdat het peil in het Nijkerkernauw (aandeandere kant van de Nijkerkcrsluis) met een zomerpeil van -0,20NAP en
een winterpeil van -0,40NAPlager isdan het
peil in het Nuldernauw.
Het langdurig niet doorspoelen van het
Veluwemeer en het Drontermeer isom waterkwaliteitsredenen eveneens niet gewenst.
Daarom kan de stroomrichting met een zekere
regelmaat worden omgedraaid door de Nijkerkersluis te sluiten en de Roggebotsluis open te
zetten. Voorhet Vossemeer gelden dezelfde
peilen als in het Nijkerkernauw. Overigens
moet bedacht worden dat de doorspoeling met
deze wijze van beheer niet zo snel is te realiseren als in de huidige situatie en dat het
systeem langzamer zal reageren.
Het Veluwemeer/Drontermeer had in de
periode 1990tot en met 1997een constante
hydraulische verblijftijd van 1,5 tot 2maan32 H z O .: 18.1999

Roggebotsluis

het pompgemaal en de Hardersluis
verplaatst is,moet de sluis ruim twee
maal langer open blijven staan;
Voor de situatie met de nieuwe oeververbinding (deVeluwerandmeren alséén bak)
zal opnieuw een Beslissing Ondersteunend Systeem worden opgesteld voor het
beheer van de sluizen;
De voor de waterkwaliteit gewenste verdeling van het uitgeslagen water van het
gemaal Lovink is46procent naar het
Wolderwijd en 54procent naar het Veluwemeer (van der Molen era/., 1993);
Het debiet van het gemaal Lovink
bedraagt minimaal 13miljoen m3/maand
(Wateraccoord Oostelijk en Zuidelijk
Flevoland);
De belasting van de beken (Schuitenbeek
en het Puttergemaal) vindt met name
plaats in de winterperiode: oktober tot en
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atiezonder het pompstation Knardijk zullen
deze verhoudingen aangehouden worden.

met maart (Rijsdijk en Michiclscn, 1598).
Dit isdaarmee de kritieke periode voor een
op doorstroming toegepast sluisbeheer;
Degemiddelde aanvoer inde waterbalans
door het gemaal Lovink is41procent;de
gemiddelde afvoer door de sluizen is48
procent (periode 1990-1997).

Exploitatiekosten
Alsereen aangepast beheer van de Nijkerkersluis en deRoggebotsluis wordt gevoerd,
leidt hetuitbedrijf nemen van pompstation
Knardijk niet totnegatieve gevolgen voorde
waterkwantiteit, -kwaliteit ofhet ecosysteem
in de Veluwerandmeren (DHV, 1998).Dejaarlijkse exploitatiekosten zijn teverdelenin
kosten voor bedrijfsvoering en personele inzet.
Het uitbedrijf halen van hetpompgemaal
levert een besparing op van 110.000guldenen
15mandagen.Alservanwordt uitgegaandat
een manuur roogulden kost, komt 15mandagen overeen met12.000gulden. Het nietin
bedrijf houden levertdaarmee een jaarlijkse
besparing van 122.000gulden op.Daaromis

Deverhouding tussen dedebieten doorde
sluizen (zietabel) isconstant (de hoeveelheid
debiet iswèlafhankelijk van dehoeveelheid
aangevoerd water).Devolgende verhoudingen
zijn inde periode 1990-1997gerealiseerd:
Debiet Nijkerkersluis = 0,4xdebiet gemaal
Lovink = 0,6xdebiet Roggebotsluis;
Debiet Roggebotsluis = 0,7xdebiet gemaal
Lovink=1,7xdebiet Nijkerkersluis;
2,1xDebiet Hatdersluis = debiet Hardersluis +pompstation Knardijk.
Voor hetbeheer van de sluizen indesitu-

het pompgemaal Knardijk injanuariuit
bedrijfgenomen.
Extra m o n i t o r i n g
De ontwikkeling van waterkwaliteiten
ecologische kwaliteit wordt dekomendejaren
intensiefgevolgd, zodat eventuele effectenvan
degewijzigde omstandigheden bijtijds
kunnen worden onderkend. Zonodig worden
maatregelen genomen. Dat isniet alleen voor
de huidige situatie van toepassing, ook voor
de toekomstige. Indetoekomst leidt het
gelijkzetten van hetzomerpeil in Wolderwijd
en Veluwemeer enhet creëren van een open
verbinding tussen debeide meren mogelijk
tot een aantal veranderingen vande waterkwaliteit en ecosysteem, f
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